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Medicamento: Calcarea ostrearum                                                                                    

Hipótese de: Masi Elizalde na Escola Kentiana do RJ/ IHJTK, 1990.                                                                                                                                          
                                                                                                                                     Versão 3: 26/03/16 
 

 Descrição: o Carbonato de Cálcio é uma das substâncias comuns na natureza. 
Encontra-se sob as mais variadas formas, tanto no reino mineral como no vegetal e 
animal.  Em sua forma mais ou menos pura constitui os mármores, granitos etc. 
Forma a carapaça de moluscos e crustáceos e o esqueleto dos animais.  Insolúvel em 
água pura e em álcool; se dissolve em água saturada de ácido carbônico. O 
medicamento é preparado triturando-se a capa média da concha da ostra, onde 
Hahnemann pensava encontrar carbonato de cálcio perfeitamente puro. Na realidade 

não é assim e o remédio obtido encerra grande quantidade de carbonato de cálcio, mas misturado 
com vestígios de fosfato de cálcio e substâncias orgânicas. Por isso Hering propôs mudar-lhe o nome 
de Calcarea carbonica para Calcarea ostrearum. 
 
Atributo Divino Invejado - PROVIDÊNCIA DIVINA              
Temas Principais - SEGURANÇA / PRESSÁGIOS / MAL / PREVER / PROTEÇÃO / PRUDENCIA 
 
Masi Elizalde – A Psora Primária se traduz na incerteza da alma racional do homem atual sobre a 
existência de Deus, sobre a realidade histórica de seu passado de perfeição e bem-aventurança, sobre 
a possibilidade futura de recuperá-las e certeza de sua condição eterna. A Psora Primária Latente é 
aquela em que a correta resolução do conteúdo conflitivo da imaginação faz cessar a angústia, ou 
quando a mesma desaparece por ação terapêutica, permitindo que, em um segundo momento, a 
consideração equânime da incógnita imaginativa, junto com a aquisição dos conhecimentos 
necessários para resolvê-la, impeça seu retorno. A Psora Primária Vigente é aquela em que o 
conteúdo da imaginação é vivido com angústia e não está resolvido, ou é mal resolvido. (Elizalde, M. 
Acta 3 do IIAEHJTKent, 1985) 
 
Núcleos da Psora Primária 
Transgressão ou Culpa – Desprezou a condição humana da Prudência, com a qual pode se optar 
pelo bem, podendo assim evitar o mal. A consequência é a possibilidade do mal acontecer. Não quis 
viver a possibilidade do mal, incluso e necessário a natureza humana. A prudência inclui a opção pelo 
bem. A providência é a ausência do mal. 
Perda - Da Segurança e Proteção.  
Temor ao Castigo - Pressente o MAL que irá sobrevir e está certo de não poder evitá-lo. Vive com 
Presságios de que algo mal vai lhe acontecer: morrer de fome, miséria, acidentes, doenças, animais, 
tempestades.  
Nostalgia- Do seu lar, o jardim do Éden, onde estava protegido e seguro.  
Justificativa - Talvez se justifique dizendo que poderia ser machucado e por isto precisa construir 
sua própria SEGURANÇA (concha para se proteger).  
 
Dinâmica Miasmática  
P. Secundária – Insegurança; desconformidade com a PROTEÇÃO / SEGURANÇA que recebe de 
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Deus. Sofre a perda da SEGURANÇA divina e pressente o MAL que irá sobrevir; temor de tudo que 
possa ameaçar sua integridade: doenças, pobreza, danos físicos. Medo de perder, eliminar: seu 
sofrimento é desencadeado por todas as perdas e eliminações fisiológicas: sêmen, menstuaçao, 
transpiração, evacuação. 
 
P. Terciária Egotrófica – Egotrofia Franca – Quer reter, manter, assimilar e absorver. Evita 
qualquer movimento que se traduza por “gasto energético”: desenvolver-se, crescer, reproduzir-se, 
eliminações, esforços físicos e intelectuais. Constrói sua Proteção (armadura / concha) para se 
prevenir do MAL que possa lhe ocorrer: cuidadoso, meticuloso, desejo de acumular riquezas, 
esbanjador, ostentador. Acumula o que pensa que vai lhe faltar, quer conhecer o futuro para prever 
com antecedência (clarividência). Criança precoce que vai para a escola com todas as suas coisas, 
para sentir a proteção de casa. Egotrofia Mascarada – Trabalhador e industrioso. Concentrado, 
muita aptidão para cálculos e matemática. Alegre, quer estar entre as pessoas para conversar com 
elas, cheio de brincadeiras, pilhérias. Estuda livros médicos. Cheio de interesse pelos assuntos 
espirituais. 
P. Terciária Egolítica – Acha que está arruinado, indolente. Olha o pior lado das coisas, busca todo o 
MAL, distorce tudo de modo a tornar-se colérico.   Misantropia.  Ociosidade. Astenia. Não se importa 
com sua saúde ou recuperação, nem faz nada para ajudar sua recuperação. A solidão uma carga para 
ele, mas se condena ao isolamento dentro de sua concha.  
P. Terciária Alterlítica – Ateu, rouba, frauda.  Maldoso, perverso, ódio das pessoas que a ofenderam. 
Vingativo. Tem disposição suicida ou loucura por perder sua posição e fortuna. 
 
Considerações de Masi Elizalde: O principal tema é o da SEGURANÇA em relação à saúde. O que lhe 
interessa é conhecer o futuro e o que sente que está ameaçado no futuro é sua saúde. Invejou a 
Providência Divina em Sua capacidade de conhecer o futuro. Dá a impressão que Calcarea acha que 
Deus é providente porque sabe o que vai acontecer, conhece o futuro, porque para Ele o futuro é 
presente e sabe quais são as medidas que devem ser tomadas. Por isso, na egotrofia, Calcarea chega a 
ser clarividente. Faz tanto esforço para conhecer o futuro, que desenvolve esta propriedade – que 
todos têm, mas não chegamos a desenvolver. 
 
O que interessa a Calcarea é conhecer o futuro; não lhe interessa que no futuro possa haver coisas 
contingentes como em Gelsemium, mas o conhecimento do futuro.  Invejou o conhecimento de 
Deus, no sentido de que para Ele tudo é presente - não há nem passado nem futuro. Em particular, o 
que sente que está ameaçado no futuro é sua saúde. Misturam-se a preocupação pelo futuro e pela 
saúde, e a necessidade de conhecer para precaver-se. Isto se pode ver nos sintomas “Lê livros de 
medicina”, porque quer saber o que possa acontecer com sua saúde. Dos temas, surge a preocupação 
pela saúde, o futuro, a nutrição, a sobrevivência, temores que indicam insegurança, apreensão.  
 
Quando passamos para a fisiologia, para o estudo das paixões, vemos como aparece o medo e a 
ansiedade, e como a potência aumentativa da alma vegetativa está afetada. Em Calcarea este 
comprometimento é muito coerente: aumenta seu volume corporal, por meio de depósitos de 
energia para o futuro; gera uma couraça de gordura que o defende das agressões externas. Essa 
característica da aumentativa também aparece na hipertrofia dos gânglios linfáticos: formam parte 
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do sistema defensivo; vê-se que tem uma enorme necessidade de se defender dos inimigos, dos 
perigos que podem representar as doenças. Então, a potência aumentativa está dirigida para uma 
finalidade patológica ao invés de uma finalidade natural. 
 
Aut. SIMBOLOGIA / MITOLOGIA 

Yange 

 

As ostras não fazem mais que se abrir ao Sol e acumular riquezas interiores, sobre as 
quais se fecham depois, zelosamente, para que elas não sejam profanadas. As ostras 
vivem na proximidade das costas, a pouca profundidade, em águas tranqüilas e de 
moderada salinidade. As que produzem pérolas verdadeiras, gênero Pinctada, vivem nas 
águas tépidas dos trópicos e aderem-se mais firmemente ao substrato. 
Nenhum animal é mais sujeito às adversidades, sendo atacado por todos... a vida da ostra 
é uma sucessão de azares... sobrevivem somente 250 indivíduos por milhão.  
Calcarea é feita da raspagem da parte interna da concha quebrada da ostra. Várias 
imagens do medicamento podem ser tiradas da vida do molusco: 1) o animal mesmo: 
frio, pálido, úmido, mole, inativo; 2) a concha: espessa, impenetrável, fixa a uma rocha, 
protegendo a criatura de dentro, totalmente indefesa; 3) a pérola, de beleza polida e 
delicada, nasce por meio de firme concreção em torno de um grão de areia irritante. 
 

OUTROS AUTORES 

 
 
 
 

BA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NI 
 
 
 
 
 
 

Temas: ESTABILIDADE / REALISMO / REGRAS / PREVENIDO / ACUMULAR 
Obs.: Os sintomas com asterisco (*) pertencem à experimentação que Hahnemann fez de 
Calcarea acetica (concha de ostra em vinagre). 
 
Calcarea resume-se ao tripé:  
1. ESTABILIDADE - calmo, lento, paciente, regular nos seus gestos e perseverante na 
ação. Não gosta de mudança de método, gosta de trabalhos de precisão e de paciência 
(relojoeiro, ótica, mecânica leve, administrador, contador).  
2. REALISMO – pensamento preciso e concreto, raciocínio metódico, detalhista e pontual. 
Racionalizador; apega-se solidamente ao que considera real, racional; não gosta de ficção 
científica e nem de arte abstrata, que lhe provocam indefinível angústia. Prevenido para o 
futuro, deseja precisão de programas, horários: tudo que significa evitar o imprevisto.  
3. Respeito às REGRAS - é mais respeitador da letra do que do espírito da lei; respeita as 
regras sociais e morais. Criança obediente, empregado dócil, cidadão disciplinado, 
conservador de tendências e com convicções (*). 
 
Fraqueza, lentidão, apatia. Lento para compreender e executar.  Para os autores da língua 
inglesa Calcarea é o paciente dos cinco Fs: FAT (gordo), FLABBY (mole), FAIR (doce, 
gentil), FAINT (fraco) e FEAR (medo). Fraqueza intelectual - grande fraqueza, 
incapacidade para sustentar um esforço intelectual. Lento em seus movimentos, como 
consequência da fraqueza, da qual experimenta seus maus efeitos a todo instante. O 
trabalho intelectual é difícil; lento para aprender, para compreender, explicável por duas 
razões: dificuldade de fixar sua atenção e fadiga rápida por causa do trabalho intelectual. 
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PA 
 
 
 
 
 

 
CE2 

 
 
 
 
 
 

 
BZJ 

 
 

  

 

BOR 

 

O tipo Calcarea‚ bem conhecido, é aquela criança de face e cabelos claros, pele fina, veias 
superficiais, que transpira no couro cabeludo, que tem rinofaringites repetidas e 
erupções; suas aquisições são lentas, as convulsões aparecem na época das erupções 
dentárias ou no mais tardar após as vacinas (*).  
 
Em Calcarea tudo é lento, tardio, pesado e débil.  Enfermo pálido, gordo, friorento. O frio 
lhe penetra nos ossos.  Suores, pior na cabeça; molha as almofadas. Pés gelados e 
transpirados, como se tivesse as meias molhadas. Crianças escrofulosas: pálidas, fofas, 
lentas em seus movimentos, tardam a caminhar, na dentição e fechar as fontanelas. Caem 
quando correm. Mãos gordas, pálidas, úmidas e moles, com sensação ao dar a mão de 
"mão sem ossos".  Tímido e medroso (*).  
 
Calcarea não tem problemas com a afetividade, o que interessa a ele são as coisas 
materiais e terrenas. Assim, qual o primeiro temor que aparece neste indivíduo?  “Se 
estou bem, está   tudo bem, manejo meu negócio, manejo minha terra etc.”. Calcarea é um 
sujeito materialista; o que mais teme é a enfermidade, o dano à sua pessoa, e quando 
estiver   enfermo dirá  "vou me curar ou não?". Desespera de curar-se porque não vai 
mais ganhar dinheiro e tem medo do futuro, "que irá  me acontecer  se não estou bem e 
não ganho dinheiro?" (*). 
 
Calcarea se sente ameaçada e faz o mesmo que a ostra: se fecha, retém, se move com 
lentidão. Calcarea se fecha e acumula: gordura (que deseja e engorda), dinheiro, velhas 
ofensas, material fecal; são incapazes de jogar qualquer coisa fora, tudo querem guardar, 
porque em algum momento pode ser útil (*). 
 
PEDIATRIA 
São crianças gordas, flácidas, friorentas e lentas, não possuem muita energia física ou 
mental.  Há   tendência ao raquitismo; transpiram à noite, podendo colocar os pés para 
fora das cobertas. Há crianças que são delgadas, aparentemente saudáveis, mas lentas 
física e mentalmente, transpiram aos esforços e resfriam-se frequentemente; são 
propensos a ter amídalas e os gânglios cervicais aumentados, o abdome volumoso. São 
crianças facilmente assustáveis; não têm iniciativa, são sensíveis, introvertidas, desistem 
à menor dificuldade. No lactente existe propensão à diarreia esbranquiçada, que os 
agrava, ficando melhor quando constipados. Sofrem de enjôo em viagens de carro ou 
trem. São apaixonados por sorvetes, gostam de ovos preparados de qualquer forma e têm 
aversão à comida muito quente. Estão bem quando acompanhados e têm medo do 
escuro. Pesadelos noturnos e acordam gritando: em um dos pesadelos vê "caras horríveis 
no escuro"  
 
GEMASI: estas imagens de medicamentos são estereótipos e refletem atitudes reativas 
da Psora Secundária e da Psora Terciária Egotrófica. 
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Aut. MATÉRIA MÉDICA - TEMAS 
 

             
HA2  25 
 
HA2  26   
HA2  28  
HA2  29 
 
HA2 1115 
HA2 1275 
 
HA2 1356 
HA2 1425 
HA2 1426 
HA2 1517 
 
HA2 1581 
HA2 1584               
 
HE  
HE  
 
HE  
GA2  
RBA  
 
 
 
HA2  2 
 
HA2  3 
HA2 12 
 
HA2  22 
HA2  23 
 
HA2  24 
HA2  29 
 
HE  
 
 
HA2  
HA2 42 
HA2 1512 
HA2 1518 
HE  
 
HE  
 
 

TEMÁTICA 1 - SAÚDE / DOENÇA / MESMERISMO / QUEBRADO 
Seu coração está agitado com medo e ansiedade pelo futuro, com medo de doença consuptiva 
(consumption). (AL130) 
Teme perder a razão. (AL1-29; HE; GA2-42) 
Hipocondria; ela se imagina fatalmente enferma e já não pode queixar-se de nada. (AL1-17) 
Ânimo desesperado com medo da DOENÇA e da miséria, com pressentimentos de acontecimentos tristes. 
(GA1-24) 
Palpitação severa, com um medo ansioso que ele tenha uma DOENÇA orgânica do coração. 
 Sensação de entorpecimento no quadril e na coxa direita, como uma sensação como se estas regiões 
estivessem quebradiças, e como se muito curtas e pequenas. 
Na articulação do tornozelo, dor como se estivesse quebrado, ao caminhar, especialmente à tarde. 
Sensação de enfermidade no corpo inteiro; ela tem que cuspir muito e evita o ar livre (após 22 dias.). 
Grande desejo de ser mesmerizado (AL1 3). 
À noite, angústia, como se ela estivesse ou estivesse ficando louca; então por alguns minutos um calafrio, e 
depois uma sensação no corpo como se ela estivesse aniquilada, QUEBRADA em pedaços (AL1-21) 
Sonho assustador, como de queda ou sendo derrubado (cast down). (AL1-1559) 
(*) Sonhos com homens doentes e cadáveres, com choro violento enquanto dorme (uma mulher que além 
do mais nunca sonha). 
Não se cuida para ficar bem, nem faz nada para ajudar sua recuperação. 
Humor apreensivo, como se algum infortúnio estivesse para acontecer; que poderia ter uma DOENÇA do 
coração. 
Preocupação pelo bem estar espiritual. 
Temor de contagiar-se. 
Ansiedade hipocondríaca, mania de ler livros médicos. 
 
TEMÁTICA 2 – PRESSENTIMENTOS / NOTICIAS TRISTES / MAL / PREOCUPAÇÕES / PRESENTE / 
FUTURO 
Melancolia, não exatamente uma sensação lúgubre (mournful) no coração, sem causa, com uma espécie de 
tremor voluptuoso em todo corpo. (AL1-15) 
(*) Lúgubre (mournful), quase às lágrimas, com ocupação cuidadosa com o PRESENTE e o FUTURO. 
 (*) Ansiedade pelo PRESENTE e o FUTURO, com profunda reflexão, ao mesmo tempo indiferente às coisas 
externas, mas não sem vontade de trabalhar.  (HE)  
Tímida e inquieta como se um MAL (evil) pendesse sobre ela. (AL1-2) 
Temeroso, PRESSENTIMENTOS ansiosos, como se um mal (evil) fosse ocorrer a ele ou a alguém, e como se 
não pudesse de forma alguma evitá-lo. (AL1-25) 
(*) Animo triste, ansioso, como se tivesse que esperar NOTÍCIAS TRISTES. 
Ânimo desesperado com medo da doença e da miséria, com PRESSENTIMENTOS de acontecimentos 
TRISTES. 
Mente cheia de PREOCUPAÇÕES com coisas imaginárias que poderiam acontecer a ela. 
 
TEMÁTICA 3 – PERVERSIDADE / CRUELDADE / CARAS e COISAS HORRÍVEIS 
(Introdução) Ansiedade ao ouvir CRUELDADES 
Mau humor intolerável e disposição PERVERSA. 
Ao fechar os olhos, CARAS HORRÍVEIS aparecem para ela. (HE) 
COISAS HORRÍVEIS aparecem a ela á noite, as quais ela não pode afastar. 
Imagina que alguém está  caminhando ao seu lado; que alguma coisa pendurada no encosto da cadeira é 
uma pessoa sentada. 
Medo exaltado pelo relato de crueldades.  
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HA2  9 
HA 2  38 
HA2  40 
HA2  41 
 
HA2  42 
HA2 43 
HA2 45 
HA2 46 
 
HA2 54 
               
HA2 56 
HE  
HE  
HE  
 
 
HA2  7 
HA2 13 
 
 
 
HA2 36 
HA2 41 
 
HA2 56 
 
 
HA2 26 
HA2  27 
HA2  59 
HA2  65 
 
 
HA2  66 
HA2  78 
 
HA2 1629 
 
 
 
 
HA2 21 
HA2 30 
 
HA2 62 
HA2 1584               
 
HE  
 

TEMÁTICA 4 – CONTRARIEDADE/ MAL HUMORADO / TUDO A MAL / OBSTINAÇÃO / CONTRÁRIO 
Pena e queixas por insultos do passado. (AL1-9; GA2-42) 
Rabugice e constantemente OBSTINADO, teimosia. 
(*) Tão logo está   ocioso e senta-se quieto, torna-se irritado e sonolento, e tudo está  contra ele. 
(*) Irritado, mal humorado, muito zangado e muito indiferente com as coisas mais importantes; também 
faz tudo com repugnância e como por obrigação (compulsion). 
MAU HUMOR intolerável e disposição perversa. 
Disposição CONTRÁRIA 
Tudo é repugnante para ele, com muito mau humor. 
Perturbado e aborrecido, ela olhava para o PIOR lado da coisa, e procurava (sought out) todo o MAL (evil). 
(AL1-16) 
Zangado por trivialidades e irritado pela manhã, antes de evacuar; ele distorce tudo, como para tornar-se 
colérico. (AL1-38) 
Aversão, asco e repugnância pela maioria dos homens. 
Se ofende com facilidade, toma tudo a MAL.   
Criança OBSTINADA, inclinada a engordar.   
Excessiva traquinagem com obstinação 
 
TEMÁTICA 5 – REPREENSÃO 
Choro, ao ser REPREENDIDO (admonished). (AL1-11; HE; GA2-41) 
(*) Ansiedade no coração, como se tivesse feito algo errado, ou tivesse que receber REPREENSÕES, com 
constante inclinação para o trabalho. 
 
TEMÁTICA 6 - INSENSÍVEL / ANTIPATIA / REPUGNÂNCIA 
Indiferente de forma não natural; INSENSÍVEL (unsympathetic), taciturno.  (AL1-46)  
(*) Irritado, mal humorado, muito zangado e muito indiferente com as coisas mais importantes; também 
faz tudo com REPUGNÂNCIA e como por obrigação (compulsion). 
Aversão, ANTIPATIA e REPUGNÂNCIA pela maior parte dos homens. (AL1-4) 
 
TEMÁTICA 7 - PODER / PARALISADO / CONFUSÃO / FORÇA 
Teme perder a razão. (AL1-29; HE; GA2-42) 
Teme que as pessoas possam notar a CONFUSÃO em sua cabeça. (AL1-28; HE) 
(*) Falta de determinação e logo consciência de PODER. 
Grande fraqueza da faculdade imaginativa; com um leve esforço para falar, ele sentia como se seu cérebro 
estivesse PARALISADO, principalmente no occipício; ele não pode pensar ou relembrar o que foi falado, 
com sensação de CONFUSÃO na cabeça.  (AL1-49; HE) 
Ela confunde palavras e pode usar expressões erradas. 
Sensação torpe dolorosa da cabeça, de modo que ela não consegue compreender o que é lido, nem o que é 
falado. 
De manhã (antes do meio-dia), de início dor de cabeça, a qual aumentou gradualmente, com súbita perda 
de força, de maneira que ele mal conseguia chegar em casa, com grande calor na fronte e nas mãos, com 
muita sede de água acidulada; então, depois de deitar, mãos gélidas, com pulso rápido.  
 
TEMÁTICA 8 - SOLIDÃO / MORTE 
A SOLIDÃO é uma aflição (burden) para ele, com frio na face, mãos e pés. (AL1-7) 
Ela se desespera de sua vida e crê que tem que MORRER; seu coração está triste e chora; ataques 
frequentes de repentino calor geral, como se tivesse água quente vertida sobre si. (AL1-18) 
Ele está alegre, e gostaria de estar entre homens, e conversar com eles. 
 (*) Sonhos com homens doentes e CADÁVERES, com choro violento enquanto dorme (uma mulher que 
além do mais nunca sonha). 
Ansiedade, estremecimento e terror quando chega o anoitecer com medo da MORTE; atormenta a todos ao 
seu redor dia e noite. 
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HA2 1577 
HE  
HE  
 
 
HA2 29 
 
HA2 575 
HA2 576 
HA2 577 
HA2 580 
HE  
 
 
 
HA2 69 
HE  
 

TEMÁTICA 9 - MORDIDO / ANIMAIS / CACHORRO 
Sonhos ansiosos, que era MORDIDO por um CACHORRO. (AL1-1557) 
Vê e brinca com gatos e outros ANIMAIS no delírio. 
Mania; vê muitos CÃES vira lata que se amontoam em volta dele e luta para afastá-los. 
 
TEMÁTICA 10 - MISÉRIA / FOME / INFORTUNIO 
Ânimo desesperado com medo da doença e da MISÉRIA com pressentimentos de acontecimentos tristes. 
(GA1). 
Apetite excessivo, com grande cansaço, no anoitecer. 
Muita fome voraz, com estômago fraco. 
Fome voraz, de manhã. 
Gula 
Humor apreensivo, como se algum INFORTÚNIO estivesse para acontecer; que poderia ter uma doença do 
coração. 
 
TEMÁTICA 11 – MORADIA / CASA / JARDIM 
Ilusão sobre sua MORADIA, como se seu quarto fosse um átrio em um JARDIM.  (AL1-54) 
Deseja ir para CASA. (RBA) 
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